מלון לאונרדו פלאזה סיפריה מאריס ביץ' וספא
למבוגרים בלבד
קיץ 2019
Theas Afroditis Avenue 10
8204 - Yeroskipou
PO BOX 60456
8127 – Paphos – Cyprus
מיילinfo@maris.leonardohotelscyprus.com :
טלפון357 26 964111 :
פקס357 26 964125 :
מיקום  /מידע כללי
 במיקום מרכזי על החוף
 בניין בן  6קומות ובונגלוס בן  2קומות
 6000 מ"ר של גינות פרחוניות
 חוף חולי  /חצץ
 4 ק"מ ממרכז פאפוס וממרכז קניות
 2.7 ק"מ מטירת ימי הביניים ,הנמל הציורי המפורסם ומוזיאון המוזאיקה
 14 ק"מ משדה התעופה רודוס
 תחנת אוטובוס במרחק  100מטר מהמלון
 כרטיסי אשראי ,MasterCard, Amex :ויזה ,דיינרס
המלון מציע
 114 חדרי אירוח
 מסעדת מלון בינלאומית עם עמדות בישול חי ונוף מהפנט המגישה ארוחות בוקר,
צהריים וערב
 מסעדת  ,Blue Horizons Gardenהמגישה ארוחות בוקר ,צהריים וערב – כניסה
חדשה
 עמדות בישול חי במסעדת המזנון ליד הבריכה לארוחת צהריים
 טברנה יוונית (בהזמנת מקומות מראש)
 מסעדה אסיאתית (בהזמנת מקומות מראש)
 מעדנים קפריסאים מסורתיים מלווים בזיווניה  -אפריטיף קפריסאי מפורסם (פעם
בשבוע)
 שירות חדרים  24שעות ביממה (בתשלום על כל הזמנה(
 אריאדנה  -לובי בר פתוח עם נוף לים
 מועדון בידור ולאונג' בר  - Erato Club Barכניסה חדשה
 בר בריכה  - Thetisבעיצוב חדש
 בריכת שחיה חיצונית עם ג'קוזי  -בעיצוב חדש ומורחב
 כסאות נוח ,שמשיות ומגבות (בפיקדון) על שפת הבריכה ללא תשלום
 בריכת שחיה מקורה מחוממת בחורף ובר בריאות
 ספא עם שפע טיפולי גוף ופנים (בתשלום נוסף)
 אמבטיות דגים (בתשלום נוסף)
 ג'קוזי (בתשלום נוסף(
 סאונה
 חדר כושר עם ציוד חדשני






מספרה וסלון יופי (בתשלום נוסף)
אולם נשפים עם חדרי בריחה  -כניסה חדשה
חנות מתנות
 Wi-Fiחינם

לינה
 245חדרי אירוח
 22 מ"ר
 חדר רחצה (אמבט עם מקלחת)
 מייבש שיער
 טלפון בחיוג ישיר (בתשלום)
 חימום  /מיזוג אויר מרכזי (על פי מזג האוויר)
 מיני בר
 טלוויזיה בלוויין
 מתקנים להכנת תה וקפה
 כספת בחדר בגודל מחשב נייד (תשלום נוסף)
 מרפסת  /טרסה
 Wi-Fi בחינם
 חלוק רחצה ונעלי בית
 69חדרי פרימיום עם נוף פנורמי מהקומה החמישית – כניסה חדשה
 24 מ"ר
 חדר רחצה מרווח
 מייבש שיער
 טלפון בחיוג ישיר (בתשלום)
 חימום  /מיזוג אויר מרכזי (על פי מזג האוויר)
 מיני בר
 טלוויזיה בלוויין
 מתקנים להכנת תה וקפה
 כספת בחדר בגודל מחשב נייד (תשלום נוסף)
 מרפסת  /טרסה
 Wi-Fi בחינם
 חלוק רחצה ונעלי בית
 68חדרי דה-לוקס עם נוף פנורמי מהקומה השישית – כניסה חדשה
 24 מ"ר
 חדר רחצה מרווח
 מייבש שיער
 טלפון בחיוג ישיר (בתשלום)
 חימום  /מיזוג אויר מרכזי (על פי מזג האוויר)
 מיני בר  -מים מינרליים מתחדשים מדי יום
 טלוויזיה בלוויין






















מתקנים להכנת תה וקפה
מכונת אספרסו
כספת בחדר בגודל מחשב נייד
מרפסת
 Wi-Fiבחינם
חלוק רחצה ונעלי בית
מתקני אמבטיה משודרגים
צ'ק אין אישי
שירות קונסיירז'
מיטות שמש שמורות
מאמן כושר אישי
צלילה :שיעור ניסיון אחד וצלילה אחת
הנחה על פעילויות ספורט ימי
הנחה בחנות התכשיטים והמזכרות
הנחה על טיפולי ספא
עדיפות ושימוש חופשי במסעדת ' 'Egaoהאסיאתית ובטברנה היוונית Mourayio
שירות הצעת מיטות
תפריט כריות
יין מוגז ,פירות ושוקולדים ביום ההגעה
גישה חופשית לטרקלין לאונרדו לאונג' עם חטיפים ומשקאות משובחים לאורך כל היום
ושימוש חופשי במחשב ,במדפסת ובעיתונים יומיים

מזון ומשקאות
אירוח הכל כלול
כל הארוחות והחטיפים
ארוחות בוקר בין השעות 07:00-10:00
מסעדת  Blue Horizonומסעדת Blue Horizon Gardens
 מזנון ארוחת בוקר בינלאומי עשיר עם מגוון מוצרי בריאות ועמדות בישול חי
ארוחות צהריים בין השעות 12:30-14:30
מסעדת Mare
 בופה עשיר עם עמדות בישול חי ,מגוון רחב של סלטים ומנות עונתיות ,קינוחים
משובחים ופינות להכנת פיצות ופסטות במקום
מסעדת Blue Horizon Gardens
 בופה עשיר עם עמדות בישול חי ,מנות טאפאס מיוחדות ומנות גריל עסיסיות
ארוחות ערב בין השעות 19:00-21:30
מסעדת Blue Horizon
 בופה ועשיר עם עמדות בישול חי ,שפע סלטים ,מתאבנים טריים ומבחר קינוחים וגלידות
מקומיים ובינלאומיים
נשנושים וחטיפים קרים – מוגשים כל היום

בר בריכה  Thetisעם נוף לים
10:30-18:00 
גלידה מוגשת בכל המסעדות שלנו במהלך הארוחות ובבר הבריכה המפנק שלנו
ארוחת ערב אופציונלית (בהזמנה מראש) .חינם פעם אחת בשהייה:
 טברנה יוונית ()19:00-22:00
 מסעדה אסיאתית ()19:00-22:00
 - Blue Horizon Gardens מזנון בישול חי מיוחד ()19:00-22:00
משקאות:
 מבחר בלתי מוגבל של משקאות מקומיים (קלים ואלכוהוליים) זמינים במסעדות ובברים
של המלון עד חצות (לא כולל משקאות מקומיים פרימיום)
קוד לבוש לארוחות ערב בכל המסעדות:
 קז'ואל מתוחכם .אין כניסה לגברים במכנסיים קצרים
 כניסה בחולצות טריקו ,סנדלים או כפכפים – מותרת
ספורט  /בידור
פעילויות הכל כלול
ספורט:
 טניס שולחן ,אימונים ,חצים ,קערות צרפתית ,כדורעף חופים ,כדור מים פולו
 מחבטים וכדורי טניס (נדרש פיקדון)
 מגרש סקווש ,מחבטים וכדורים (נדרש פיקדון)
בידור:






תוכנית בידור עשירה ומגוונת בכל שעות היום והערב ,על ידי צוות הבידור הרב-לשוני
שלנו,
מ 10:00-עד 23:00
מוזיקה חיה במועדון  Eratoבר
מופעים  -כמה ערבים בשבוע
מוזיקה פסנתר חיה בבר הלובי

ספורט במלון (בתוספת תשלום):
 פעילויות ספורט מים מגוונות
 השכרת אופניים

ספורט ומתקנים נוספים בקרבת מקום (בתשלום נוסף):
 שני מגרשי גולף בעלי  18גומות  7 -ק"מ
 רכיבה על סוסים ( 1.5ק"מ) ,מיני גולף ( 9.5ק"מ) ,מסלול מיני למכוניות מתנגשות (2
ק"מ)
 פארק אקווה במלון הרשת לאונרדו לאורה ביץ' הוטל ( 8.7ק"מ)

